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أو  بديلالطبع غير محفوظة بشرط عدم التحقوق 
 لنص الكتاب أو كالم المحقق التحريف
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إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي 
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 ١٠٢: سورة آل عمران )١(
 ١: النساءسورة  )٢(
 ٧١ - ٧٠األحزاب سورة  )٣(
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فإن علم أصول الفقه هو األساس الذي يعتمد عليه الفقهاء : أما بعد

للفقه كالنظريات يف فهم أدلة األحكام واالستنباط منها، وهو بالنسبة 
بالنسبة للرياضيات، وكالقوانني بالنسبة لعلوم الطبيعة؛ لذا ال يستغين عنه 
. فقيه وال متفقه، وقد صرَّح بعض األصوليني بأنه ينبغي تقدميه على الفقه

َأْي تـَْقِدُمي تـََعلُِّم ُأُصوِل  )تـَْقِدميَُها(جيَُِب : َوِقيلَ  )َواَألْوَىل : (قال ابن النجار
َأْي َعَلى تـََعلُِّم اْلِفْقِه، لِيَُتَمكََّن ِمبَْعرَِفِة اُألُصوِل إَىل اْسِتَفاَدِة  )َعَلْيهِ ( هِ اْلِفقْ 

أَبـَْلُغ َما يـُتَـَوصَُّل بِِه إَىل إْحَكاِم : قَاَل أَبُو اْلبَـَقاِء اْلُعْكَربِيُّ  .َمْعرَِفِة اْلُفُروعِ 
ينِ  إتْـَقاُن ُأُصوِل اْلِفْقِه، َوَطَرفٍ : اَألْحَكامِ  (ِمْن ُأُصوِل الدِّ

3F

٤(. 
وقد كثر فيه التصنيف من علماء املذاهب األربعة وغريهم، وكان من 

ورقات أيب املعايل املتتصرات املفيدة ال  ذاع صيتها، وعم  االنتفاع با 
 .هـ) ٤٧٨ - ٤١٩( اجلويين الشافعي إمام احلرمني عبد امللك بن يوسف

فأخرج منه نستة حمققة، فتيسر يل وقد أحبب  أن أشتغل بذا املتتصر 
 :ذلك حبمد اهللا، فقم  بالعناية به على النحو التايل

 .ترمج  للمصنف رمحه اهللا تعاىل -
 .كتب  تعريًفا بالكتاب -
 .راجع  الكتاب على ما تيسر من األصول اخلطية -
 .ضبط  نص الكتاب بالشكل ضبطا كامال -

                                                 
. م ١٩٩٧ -هــ ١٤١٨، طبعة مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية ٤٨، ٤٧/ ١شرح الكوكب املنري  )٤(

 .حتقبق حممد الزحيلي، ونزيه محاد
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 .خرج  نصوص الكتاب خترجيا خمتصرا -

وأسأل اهللا تعاىل أن ينفعين به ومن نظر فيه، إنه على كل شيء  هذا،
 .قدير

 وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 وكتب
 أبو أنس

 خالد بن ُقرني بن سليمان السَُّوْيفي
 عفا اهللا تعاىل عنه
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 :اسمه ونسبه: أوالً 

(هو عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد اجلويين
0F

 .النيسابوري )١
 :لقبه وكنيته: ثانياً 

 ،لاورته يف مكة أربع سننيويلقب بإمام احلرمني،  يكىن بأيب املعايل
 .وكذلك جاور باملدينة أربع سنني

 :مولده: ثالثًا
 .ولد ِيف ثامن عشر اْلمحرم سنة تسع عشَرة َوأَْربَعِمائَة

 :نشأته: رابًعا
نشأ أبو املعايل يف أسرة الفاضلة، فدرس على والده الفقه واألصول 

العلماء، ورحل والتفسري، وقرأ مجيع مصنفات والده، ودرس على عدد من 
يف طلب العلم رحالت عديدة، استغرقت عشر سنوات من عمره، فرحل 
إىل احلجاز وبغداد وخراسان، والتقى بعدد من الشيوخ الذين أخذ العلم 

 .عنهم
 :شيوخه: خامًسا

 .والده فقد أخذ عنه الفقه واألصول والتفسري وغريها من العلوم. ١

                                        
 .اجلويين نسبة إىل ُجَوين، بضم اجليم وفتح الواو، وهي إحدى نواحي نيسابور، حيث ولد أبوه )١(
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روف باإلسكاف اإلسفرايين توىف أبو القاسم عبد اجلبار بن علي املع. ٢

هـ، كان فقيهًا متكلماً، وقد واظب أبو املعايل على حضور  ٤٥٢سنة 
 .دروسه، قرأ عليه األصول وخترج بطريقته

هـ،   ٤٤٩ أبو عبد اهللا اخلبازي، حممد بن علي النيسابوري املتوىف سنة. ٣
 .، قرأ عليه أبو املعايل القرآنكان شيخ القراء يف وقته

افظ أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبد اهللا، كان حمدثاً، فقيهاً احل. ٤
 .هـ، ودرس عليه إمام احلرمني وأجازه ٤٣٠املتوىف سنة 

 ٤٦٢حسني بن حممد املروزي، املشهور بالقاضي حسني واملتوىف سنة . ٥
 .هـ، وهو شيخ الشافعية خبراسان، وتفقه عليه إمام احلرمني

 :تالميذه: سادًسا
 :إمام احلرمني عدد كبري من التالميذ أشهرهم تتلمذ على

أبو حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل حجة اإلسالم واملسلمني، . ١
 .هـ ٥٠٥م املعروف املتوىف سنة كان فقيهاً أصولياً متكلماً متصوفاً، العل

علي بن حممد بن علي الطربي املعروف بالكيا اهلراسي كان فقيهاً . ٢
 أصولياً مفسراً 

 .هـ ٥٠٤حمدثاً املتوىف سنة 
عبد الرحيم بن عبد الكرمي أبو نصر، املعروف بابن القشريي، كان . ٣

 .هـ ٥١٤فقيهاً مفسراً متكلماً املتوىف سنة 



¥fläßa@‚bflg@?ÌÏ¶a@Ô€b»Ωa@Ïic@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@٨ 
عبد الغافر بن امساعيل الفارسي النيسابوري، كان من أعيان احملدثني . ٤

 .هـ ٥٢٩واملؤرخني، وكان فقيهاً أديباً املتوىف سنة 
بن حممد بن املظفر النيسابوري اخلوايف، كان من عظماء  أمحد. ٥

 .هـ ٥٠٠أصحاب إمام احلرمني، وكان مشهوراً حبسن املناظرة املتوىف سنة 
 :ثناء العلماء عليه: سابعاً 

كان إمام احلرمني حمل ثناء العلماء، وإعجابم بشخصيته الفذة، وبعلمه 
 :-كان أهالً للثناء وقد   -الواسع، فمن عباراتم يف الثناء عليه 

كان أبو املعايل إمام األئمة على اإلطالق : (قال أبو سعد السمعاين. ١
 ).جممعاً، على إمامته، شرقاً وغرباً، مل تر العيون مثله

الفقه فقه الشافعي، واألدب أدب : (قال أبو احلسن الباخرزي يف حقه. ٢
هو إمام كل األصمعي، ويف الوعظ احلسن احلسن البصري، وكيف ما هو ف

إمام، واملستعلي بمته على كل مهام، والفائز بالظفر على إرغام كل 
ضرغام، إن تصدر للفقه فاملزين من مزنته، وإذا تكلم فاألشعري شعرة من 

 ).وفرته
تتعوا بذا اإلمام، فإنه نزهة هذا الزمان، : (وقال أبو إسحاق الشريازي. ٣

 ).يعين إمام احلرمني
 ).ت اليوم إمام األئمةأن: (وقال له مرةً 
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وقال شيخ اإلسالم أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين، وقد . ٤

صرف اهللا املكاره عن هذا : (مسع كالم إمام احلرمني يف بعض احملافل
 ).اإلمام، فهو اليوم قرة عني اإلسالم، والذاب عنه حبسن الكالم

مني فخر اإلسالم، إمام إمام احلر : (وقال احلافظ عبد الغافر الفارسي. ٥
األئمة على اإلطالق، حرب الشريعة المع على إمامته شرقًا وغرباً، املقر 

 ).بفضله السراة واحلداة ُعْجماً وُعْرباً، من مل تر العيون مثله قبله
 :مؤلفاته: ثامناً 

 :ألف إمام احلرمني كتباً كثرية يف خمتلف العلوم فمن ذلك
 .هو من أعظم املؤلفات يف فنهالربهان يف أصول الفقه و . ١
 .التلخيص يف أصول الفقه. ٢
 .الورقات يف أصول الفقه. ٣
 .�اية املطلب يف دراية املذهب يف الفقه الشافعي. ٤
 .مغيث اخللق يف ترجيح القول احلقّ . ٥
 .الكافية يف اجلدل. ٦
 .األساليب. ٧

 .الشامل يف أصول الدين. ١٠
 .وغري ذلك من املؤلفات
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 :وفاته: تاسعاً 
تويف إمام احلرمني بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء، يف اخلامس والعشرين 

 .هـ ٤٧٨من شهر ربيع اآلخر سنة 
 :مصادر ترجمته: عاشرا

 ١٦٥/ ٥طبقات الشافعية الكربى  -
 ٤٦٨/ ١٨سري أعالم النبالء  -
 ١٣٦/ ١٢البداية والنهاية  -
 ٥٠٤/ ١هدية العارفني  -
 ٢/ ١عبد العظيم الديب . الربهان د مقدمة حتقيق -
 .٢٣/ ١شبري العمري . عبد اهللا النيبايل، د. مقدمة حتقيق التلخيص د -

* * * 
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 :نسبة الكتاب إلى مؤلفه: أوالً 

، إىل إمام احلرمني اجلويين، من )الورقات يف أصول الفقه(نسبة منت 
 :يلي ويتضح ذلك ممااملسّلمات عند العلماء، 

الورقات يف أصول (بوا له ترمجوا إلمام احلرمني، نسمعظم الذين  - ١
، )٥/١٧٢( طبقات الشافعية الكربىالسبكي يف ، فقد نسبه له )الفقه

/ ٢(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون وحاجي خليفة يف  
 .، وغريهم)٦٢٦/ ١(هدية العارفني والبغدادي يف  )٢٠٠٥

ثبت فيها أنه كما أن معظم نسخ الورقات املخطوطة، قد  - ٢
، فقد جاء على غالف النسخة اليت رمزت هلا )١(منسوب إلمام احلرمني 

لشيخ اإلمام تصنيف اأصول الفقه  علم كتاب الورقات يف( ":أ"باحلرف 
اإلمام العامل  املعايل عبد امللك بن الشيخ )كذا( وأب الزاهد الورعالعامل 

 ).إمام احلرمني.. . حممد الزاهد الورع
 العامل إلمام العامللكتاب الورقات ": (ب"النسخة  وعلى غالف

 .)إمام احلرمني أبو املعايلالزاهد  الورع
قال الشيخ اإلمام أبو املعايل عبد امللك " (ج"وجاء يف مقدمة النسخة 

 ).بن أيب حممد عبد اهللا بن يوسف اجلويين
وكذلك فإن كثرياً من الشراح الذين شرحوا الورقات، نسبوه إلمام  – ٣

فمن  أو مقدمته، احلرمني، بل إن بعضهم أورد اسم اإلمام يف عنوان كتابه
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 :ذلك
 .)0F١()قرة العني بشرح ورقات إمام احلرمني(شرح احلطاب املسمى  -
 :قال العمريطي يف نظمه للورقات -

 .)1F٢()لإلمام احلرمي بالورقات(... ي به الصغار ما مسُِ تْ وخري كُ 
شرح األجنم الزاهرات (قال مشس الدين املارديين يف مقدمة كتابه  -

فقد سألين بعض اإلخوان حفظه اهللا ): (... على حل ألفاظ الورقات
تعاىل أن أشرح له الورقات اليت لإلمام العامل العالمة إمام احلرمني أيب 

 .)2F٣()املعايل
وكان : (ما نصه) التحقيقات يف شرح الورقات(وقال ابن قاوان يف  -

وأنفع للمبتدئ من املختصرات،  -أصول الفقه  -أحسن ما صنف فيه 
وأمجع وأنقح وأخلص ملا يف املطوالت، ورقات إمام الدنيا والدين ناصر 
اإلسالم واملسلمني أيب املعايل عبد امللك بن الشيخ أيب حممد امللقب 

(... )بإمام احلرمني
3F

٤(. 
حممد الدمياطي على شرح جاء يف مقدمة حاشية احملقق أمحد بن  -

على شرح ورقات إمام احلرمني ... فهذه تقريرات شريفة: (احمللي ما نصه

                                        
 .هـ بتونس١٣٥١عة قدمية سنة الشرح مع حاشية السوسي يف طب طبع )١(
 .٢نظم الورقات للعمريطي، ص )٢(
 .٦٥األجنم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات، ص )٣(
 .٨٣التحقيقات يف شرح الورقات، البن قاوان، ص )٤(
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(..).اجلويين للشيخ جالل الدين احمللي
4F

١(. 
 :عنوانه: اثانيً 

 هذه ورقات: (جاءت تسميته بالورقات، من قول إمام احلرمني يف أوله
 .)5F٢()تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه

 :الموضوعات التي احتوتها ورقات إمام الحرمين: اثالثً 
احتوى كتاب الورقات على معظم مباحث علم أصول الفقه، وقدم 

 .إمام احلرمني مقدمة مث ذكر أبواب أصول الفقه
 :وقد احتوت املقدمة على ما يلي

 .معىن أصول الفقه -
 .تعريف األصل -
 .تعريف الفرع -
 .تعريف الفقه -
الواجب، واملندوب، واملباح، واحملظور، : وهي ،أنواع احلكم السبعة -

 .والصحيح، والباطل ،...واملكروه
 .بيان الفرق بني الفقه والعلم والظن والشك -

 :مث ذكر أبواب أصول الفقه التالية
 .أقسام الكالم. ١

                                        
 .٢٧حاشية الدمياطى على شرح احمللى على الورقات ص )١(
 ).٢٠٠٥/ ٢(ينظر كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  )٢(
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 .األمر والنهي. ٢
 .العام واخلاص. ٣
 .المل واملبني. ٤
 .الظاهر واملؤول. ٥
 .األفعال. ٦
 .الناسخ واملنسوخ. ٧
 .اإلمجاع. ٨
 .األخبار. ٩

 .القياس. ١٠
 .احلظر واإلباحة. ١١
 .ترتيب األدلة. ١٢
 .صفة املفيت واملستفيت. ١٣
 .أحكام التهدين. ١٤
 :أهمية ورقات إمام الحرمين وعناية العلماء بها: رابًعا

وتنوعت أعماهلم عليه ما لقي كتاب الورقات عناية فائقة من العلماء، 
 :ني شرح وحاشية ونظم، ومن ذلكب

 :الشروح والحواشي –أ 
 .)6F١(هـ ٦٤٣عمرو عبد الرمحن بن الصالح املتوىف سنة  شرح أيب -

                                        
 .٤٠/ ٨، ٧، تاريخ األدب العريب ٧٩٦/ ٢كشف الظنون ) ١(
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 ٦٩٠شرح تاج الدين عبد الرمحن بن ابراهيم الفزاري، املتوىف سنة  -

 .)7F١(هـ
حممد بن أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن  شرح جالل الدين احمللي وهو -

أبو عبد اهللا بن الشهاب أيب العباس بن الكمال األنصاري هاشم، اجلالل 

 .)8F٢(ه ٨٦٤املتوىف سنة  احمللي القاهري الشافعي
شرح ابن إمام الكاملية، حممد بن حممد بن يوسف الكمال املتوىف  -

 )9F٣(هـ ٨٧٤
املسمى  ٨٧١شرح حممد بن عثمان بن علي املارديين املتوىف سنة  -

 .)10F٤()اظ الورقاتاألجنم الزاهرات على حل ألف(
 .)11F٥(هـ ٨٧٩شرح الشيخ قاسم بن قطلوبغا احلنفي املتوىف سنة  -
شرح حسني بن أمحد الكيالين، املعروف بابن قاوان، املتوىف سنة  -

 .)12F٦()التحقيقات يف شرح الورقات(هـ املسمى  ٨٨٩
هـ،  ٨٧٨شرح سراج الدين عمر بن أمحد البلبيسي املتوىف سنة  -

                                        
 .٢٧٦/ ١، فهرس خمطوطات املكتبة البديرية ٧٩٦/ ٢املصدر السابق ) ١(
 .١٦١/ ٢، هدية العارفني ٧٩٦/ ٢كشف الظنون ) ٢(
 .٢٧٦/ ١، فهرس خمطوطات املكتبة البديرية ٧٩٦/ ٢املصدر السابق ) ٣(
 .٥١مقدمة حمقق األجنم الزاهرات ص ) ٤(
 .٧٩٦/ ٢كشف الظنون ) ٥(
 .٥٩مقدمة التحقيقات ص ) ٦(
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 .)13F١()ات يف الورقاتالتحقيق(واسم شرحه 
هـ، واسم  ٩٠٠شرح أمحد بن حممد بن زكري التلمساين املتوىف سنة  -

 .)14F٢()غاية املرام يف شرح مقدمة اإلمام(شرحه 
هـ،  ٩٥٤شرح حممد بن حممد الرعيين، املعروف باحلطاب املتوىف سنة  -

 .)15F٣()قرة العني بشرح ورقات إمام احلرمني(واسم شرحه 
هـ، واسم شرحه  ٩٧٥أمحد الرملي املتوىف سنة شرح شهاب الدين  -

 .)16F٤()غاية املأمول يف شرح ورقات األصول(
شرح (هـ، املسمى  ٩٩٢شرح أمحد بن قاسم العبادي املتوىف سنة  -

 .)17F٥()الورقات الكبري
 .)18F٦()شرح الورقات الصغري(وله شرح آخر امسه  -
عبد احلق حاشية على شرح احمللي على الورقات ألمحد بن أمحد بن  -

 .)19F٧(هـ ٩٩٤السنباطي املتوىف سنة 

                                        
 .٧٢/ ٦، الضوء الالمع ٦٣٢/ ١هدية العارفني ) ١(
 .٢٦٥/ ١عجم املؤلفني ، م٤٠/ ٨، ٧، تاريخ األدب العريب ٧٩٦/ ٢كشف الظنون ) ٢(
 .١٩٢/ ٢هدية العارفني ) ٣(
 .٥٤، مقدمة التحقيقات ص ٤٠/ ٨، ٧تاريخ األدب العريب ) ٤(
 .٤٠/ ٨، ٧، تاريخ األدب العريب ٧٩٦/ ٢كشف الظنون ) ٥(
 .املصدران السابقان) ٦(
 .١٢٣/ ١هدية العارفني ) ٧(
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 .)20F١(هـ ١٠١٤شرح منصور الطبالوي املتوىف سنة  -
 هـ، املسمى ١٠٣٠شرح إبراهيم بن أمحد بن املال احلنفي املتوىف سنة  -

(وهو شرح مطّول) جامع املتفرقات من فوائد الورقات(
21F

٢(. 
 .)22F٣()احملققاتالتحارير وامللحقات والتقارير (وله شرح متوسط امسه  -

 .)22F٣()احملققات
 .)23F٤()كفاية الرقاة إىل عرف الورقات(وله شرح خمتصر امسه  -
 ١٠٦٩حاشية على شرح احمللي ألمحد بن امحد القيلويب املتوىف سنة  -

 .)24F٥(هـ
حاشية على شرح العبادي الصغري لنور الدين علي الشرباملسي  -

 .)25F٦(هـ ١٠٧٨املتوىف سنة 
 ١١١٧مد الدمياطي املتوىف حاشية على شرح احمللي، ألمحد بن حم -

 .)26F٧(هـ

                                        
 .٢٧٧/ ١فهرس خمطوطات املكتبة البديرية ) ١(
 .٧٩٦/ ٢الظنون كشف ) ٢(
 .املصدر السابق) ٣(
 .املصدر السابق) ٤(
 .٥٥مقدمة التحقيقات ص ) ٥(
 .٦٠٨/ ١هدية العارفني ) ٦(
 .٥٥مقدمة التحقيقات ص ) ٧(
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حاشية النفحات على شرح احمللي على الورقات، ألمحد بن عبد  -

 .)27F١(هـ ١٣٠٦اللطيف اخلطيب اجلاوي املتوىف سنة 
حاشية السوسي على قرة العني شرح ورقات إمام احلرمني، حملمد بن  -

(حسني السوسي التونسي
28F

٢(. 
ن أمحد البخاري شرح البخاري على شرح احمللي، لعلي ب -

(الشعراين
29F

٣(. 
(التعليقات على الورقات لعبد الرمحن بن محد اجلطليلي -

30F

٤(. 
 ٩٧٨شرح شرف الدين يونس بن عبد الوهاب العيثاوي املتوىف سنة  -

 .)31F٥(هـ
 .)32F٦(هـ ١٠١٥شرح حيىي بن عبد اهللا املصري املتوىف  -
املعارج املرتقات (شرح حممد املرابط بن حممد املغريب املالكي املسمى  -

 .)33F٧()إىل معاين الورقات

                                        
 .٥٦املصدر السابق ص ) ١(
 .املصدر السابق) ٢(
 .املصدر السابق) ٣(
 .املصدر السابق) ٤(
 .٤٤٤/ ٢هدية العارفني ) ٥(
 .٤١٤/ ٢املصدر السابق ) ٦(
 .٢٣٣/ ٢املصدر السابق ) ٧(
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 .شرح الشيخ عيد اهللا بن صاحل الفوزان -
 .شرح الشيخ حممد بن احلسن الددو -
 .سلمانآل ، ملشهور حسن الكلمات النريات يف شرح الورقات -

 :المنظومات -ب 
 :وقد نظم مجاعة من العلماء الورقات، فممن نظمها

 هـ، ومساه ٨٩٠العمريطي املتوىف سنة حيىي بن موسى بن رمضان  -
، وشرحه عبد احلميد بن حممد بن قدس )تسهيل الطرقات لنظم الورقات(

(الشافعي
34F

١(. 
 .)35F٢(هـ ٨٩٣شهاب الدين أمحد بن حممد الطويف املتوىف سنة  -
 .)36F٣(هـ ١٠٨٥حممد بن إبراهيم املفضل اليمين املتوىف سنة  -
 .)37F٤(هـ ١١٢٠لكي املتوىف سنة حممد بن قاسم بن زاكور الفاسي املا -

 .)37F٤(هـ
 ١٠٣٥أبو بكر بن أيب القاسم بن امحد احلسيين اليمين املتوىف سنة  -

 .)38F٥(هـ

                                        
 .٥٦مقدمة التحقيقات ص ) ١(
 .٧٩٦/ ٢كشف الظنون ) ٢(
 .٧٩٦/ ٢كشف الظنون ) ٣(
 .٢٤٣/ ٢هدية العارفني ) ٤(
 .١٩٧/ ١املصدر السابق ) ٥(
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سلم الوصول (أبو عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن اجلزائري ومساه  -

 .)39F١()إىل علم األصول يف نظم الورقات إلمام احلرمني
ى ماء العينني حملمد مصطف) أقدس األنفس(نظم مع شرح عنوانه  -

 .)40F٢(هـ ١٣٢٨املغريب املتوىف سنة 
* * * 

                                        
 .٣١٠/ ٢املصدر السابق ) ١(
 .٤١/ ٨، ٧تاريخ األدب العريب ) ٢(
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نسخ خطية لتحقيق الكتاب عنها، وهذا  ثالث -بفضل اهللا تعاىل –تيسر لنا 

 :وصفها
، وهـي حمفوظـة يف املكتبـة )أ(وهي اليت رمـزت هلـا بـالرمز : النسخة األوىل – ١

أصـول، وهـي نسـخة كاملـة،  ١٠٦٨وخاص  ٢٧٨١٤األزهرية بالقاهرة، برقم عام 
متــت حبمــد اهللا وعونــه (: ســطرا، يف ســت ورقــات، وجــاء يف آخرهــا ١٥ومســطرتا 

ريي الشافعي، غفـر اهللا لـه حممد بن عجمي احلمعلى يد العبد الفقري إىل اهللا الغين 
وقـد جعلـت هـذه النسـخة . وعلـى هـذه النسـخة حـواش ).ولوالديه ومجيع املسـلمني

 .أصال
، وهـي حمفوظـة أيضـا يف )ب(وهي اليت رمزت هلـا بـالرمز : النسخة الثانية – ٢

، وهــي نســخة كاملــة إال أن ١٩وخــاص  ٧١٦بــرقم عــام املكتبــة األزهريــة بالقــاهرة، 
 .التصوير خطأ غري واضحة بسبب ٧،  ٥،  ٤األوراق 
مكتبـــة وهـــي نســـخة حســـنة خطهـــا معتـــاد، حمفوظـــة يف : النســـخة الثالثـــة – ٣

امللـك سـعود ، وقد نشـرتا جامعـة ٢٨٩١الرياض، قسم املخطوطات، برقم جامعة 
: أ، تـاريخ النسـخ. و/  ٢١٦,١: رقـم الصـنف علـى موقعهـا علـى اإلنرتنـت، جبدة،

 ١٥,٥×  ٢٠، يف ســبع ورقــات، خمتلفــة املســطرة؛ ٢٨٩١: هـــ، الــرقم العــام١٢٢٣
 .وعليها حواش .سم

* * * 
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أصــال وقمــت مبراجعــة الكتــاب عليهــا، مث راجعتــه علــى ) أ(جعلــت النســخة  -

 .تأثري يف املعىن من الفروقله ا ما بقية النسخ ذاكرً 
 .ا كامًال بالشكل ضبطً  الكتابَ  ضبطتُ  -
 .اا خمتصرً خرجت اآليات واألحاديث خترجيً  -
منــه؛ ألن املقصــود  شــيءٍ ، ومل أتعــرض لشــرح بشــيءعلــى الكتــاب  علــقمل أ -

 .هو تيسري املنت للطالب، ومن أراد الشرح فعليه بكتب الشروح
* * * 
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 الصفحة األوىل من النسخة ج



 
 الصفحة األخرية من النسخة ج
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 يف أصول الفقه

 إلمام الحرمين
 أبي المعالي عبد الملك بن عبد اهللا الُجَوْيِنيّ 

 هـ) ٤٧٨ - ٤١٩(
 تعاىل رمحه اهللا

 م هلاها وقدَّ ها وضبط نصَّ قَ حقَّ 
 سنَ أبو أَ 

 َخاِلد السَُّوْيفي
 عنهتعاىل ا اهللا فَ عَ 

 
 مركز

 الصراط املستقيم
 للبحوث والدراسات والرتمجة والنشر

 
 
 



 

;
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 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
(َوِبِه اِإلَعانَةُ 

0F

١( 
ـٍد اْجلُـَوْيِينُّ َرِمحَـُه  قَاَل الشَّْيُخ اِإلَمـاُم اْلَعـاِملُ أَبُـو اْلَمَعـاِيل َعْبـُد اْلَملِـِك بْـُن ُحمَمَّ

 :اهللاُ 
 )1F٢(]تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه[

(َوَرقَاتُ  َهِذهِ 
2F

َلْفـٌظ  َوَذلِـكَ ، اْلِفْقـهِ  ُأُصـولِ  ِمنْ  ُفُصولٍ َفِة َمْعرِ  َعَلى َتْشَتِملُ  )۳
 ُبِينَ  َما: فَاَألْصلُ اْلِفْقُه، : ُأُصوُل، َوالثَّاِين : ، َأَحُدُمهَاُمْفَرَدْينِ  ُجْزأَْينِ  ِمنْ  ُمَؤلَّفٌ 
َىن  َما: َواْلَفرْعُ ، َغيـْرُهُ  َعَلْيهِ  ـْرِعيَّةُ  اَألْحَكامِ  َمْعْرَفةُ  :َواْلِفْقهُ ، َغْريِهِ  َعَلى يـُبـْ  الـَِّيت  الشَّ

 .االْجِتَهادُ  َطرِيُقَها
 ]األحكام[

َعةٌ  َواَألْحَكامُ  ، َواْلَمْكُروهُ ، َواْلَمْحظُورُ ، َواْلُمَباحُ ، َواْلَمْنُدوبُ  ،اْلَواِجبُ  :َسبـْ
، تـَرِْكهِ  َعَلى َويـَُعاَقبُ  ِفْعِلهِ  َعَلى يـُثَابُ  َما: فَاْلَواِجبُ . َواْلَباِطلُ ، َوالصَِّحيحُ 

 ال َما: َواْلُمَباحُ ، تـَرِْكهِ  َعَلى يـَُعاَقبُ  َوال ِفْعِلهِ  َعَلى يـُثَابُ  َما: اْلَمْنُدوبُ وَ 
ِفْعِلِه  َعَلى يـَُعاَقبُ َما : َواْلَمْحظُورُ ، تـَرِْكهِ  َعَلى يـَُعاَقبُ  َوال ِفْعِلهِ  َعَلى يـُثَابُ 

، ِفْعِلهِ  َعَلى يـَُعاَقبُ  َوال ِكهِ تـَْر  َعَلى يـُثَابُ  َما: َواْلَمْكُروهُ ، تـَرِْكهِ  َعَلى يـُثَابُ وَ 

                                                 
) َأْمجَِعنيَ احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمَني، َوَصلَّى اهللاُ َعَلى َسيِِّدنَا ُحمَمٍَّد َوآلِِه َوَصْحِبِه : (يف بعض النسخ زيادة) ١(

 .٢١ص) من حاشية شرح الفوزان. (وأكثرها مل ترد فيه هذه العبارة
 .من وضع احملقق[..] هكذا  معقوفنيالعناوين اليت بني ) ٢(
 .الورقات: ، جيف ب )٣(



¥fläßa@‚bflg@?ÌÏ¶a@Ô€b»Ωa@Ïic@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@٣٢ 

 النـُُّفوذُ  بِهِ  يـَتَـَعلَّقُ  ال َما: َواْلَباِطلُ ، بِهِ  َويـُْعَتدُ  النـُُّفوذُ  بِهِ  يـَتَـَعلَّقُ  َما: َوالصَِّحيحُ 
 .بِهِ  يـُْعَتدُّ  َوال

 ]أقسام الُمْدرََكات[
: َواجلَْْهلُ  .بِهِ  ُهوَ  َما َعَلى ْعُلومِ اْلمَ  َمْعرَِفةُ : َواْلِعْلمُ ، اْلِعْلمِ  ِمنْ  َأَخصُّ  َواْلِفْقهُ 

 َنَظرٍ  َعنْ  يـََقعْ  ال َما: الضَُّرورِيُّ  َواْلِعْلمُ  ،بِهِ  ُهوَ  َما ِخالفِ  َعَلى الشَّْيءِ  َتَصوُّرُ 
 َواْلَبَصرُ  السَّْمعُ  ِهيَ الَِّيت  اْخلَْمسِ  احلََْواسِّ  بِِإْحَدى اْلَواِقعِ  َكالِعْلمِ ،  َواْسِتْداللٍ 

 ظَرٍ نَ َعْن  َما يـََقعُ : َسبُ تَ اْلُمكْ  اْلِعْلمُ وَ ، التـََّواتُرِ ب أَوِ ، َواللَّْمُس َوالذَّْوقُ  َوالشَّمُ 
 طََلبُ : َواالْسِتْداللُ ، ِفيهِ  اْلَمْنظُورِ  َحالِ  ِيف  اْلِفْكرُ  ُهوَ : َوالنََّظرُ ، َواْسِتْداللٍ 

لِيلِ  لِيلُ  ،الدَّ لِيُل َما يـَُراُد بِِه الدَّالُّ ، اْلَمْطُلوبِ  ِإَىل  اْلُمْرِشدُ  ُهوَ : َوالدَّ . وََكَذا الدَّ
 َمزِيَّةَ  ال أَْمَرْينِ  َجتْوِيزُ  َوالشَّكُ ، اآلَخرِ  ِمنَ  َأْظَهرُ  َأَحُدُمهَا أَْمَرْينِ  َجتْوِيزُ : َوالظَّنُ 

 .اآلَخرِ  َعَلى َألَحِدِمهَا
 ]تعريُف أصوِل الفقه َعَلًما[

َوَمْعَىن  [ ،ِبَا االْسِتْداللِ  وََكْيِفيَّةُ ، اِإلْمجَالِ  َسِبيلِ  َعَلى طُرُقُهُ : الِفْقهِ  َأُصولِ وَ 
 كَ لِ ذَ  عُ بَ تْ ا يَـ مَ ، وَ ريِ خِ أْ التَّ وَ  ميِ دِ قْ  التـَّ ِيف  ةِ لَّ دِ األَ  يبُ تِ رْ تَـ  )3F۱(]َكْيِفيَِّة االْسِتْدَالِل ِبَا

 .ينَ دِ هِ تَ جْ مُ الْ  امِ كَ حْ أَ  نْ مِ 
 ]أبواب أصول الفقه[

 ،اصُّ اخلَْ وَ  امُّ عَ الْ وَ  ،يُ هْ النـَّ وَ  رُ مْ األَ وَ  ،المِ كَ الْ  امُ سَ قْ أَ  :هِ قْ فِ الْ  ولِ صُ أُ  ابُ وَ بْـ أَ وَ 
ُ بَـ مُ الْ وَ  لُ مَ جْ مُ الْ وَ   خُ اسِ النَّ وَ  ،الُ عَ فْـ األَ وَ األَقْـَواُل وَ  ،لُ وَّ ؤَ مُ الْ وَ  رُ اهِ الظَّ وَ  ،نيَّ

                                                 
 .زيادة من ب )١(
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 يبُ تِ رْ تَـ وَ  ،ةُ احَ بَ اإلِ وَ  رُ ظْ احلَْ وَ  ،اسُ يَ قِ الْ وَ  ،ارُ بَ خْ األَ وَ  ،اعُ مجَْ اإلِ وَ  ،وخُ سُ نْ مَ الْ وَ 
  امُ كَ حْ أَ وَ ، ِيت فْ تَـ سْ مُ الْ وَ  ،ِيت فْ مُ الْ  ةُ فَ صِ ، وَ ةِ لَّ دِ األَ 

ْ
 .ينَ دِ هِ تَ جْ امل

 ]أقساُم الكالم[
، َوِفْعلٌ  اْسمٌ  َأوْ ، اْمسَانِ  اْلَكالمُ  ِمْنهُ  يـَتَـرَكَّبُ  َما فَأََقلُّ : اْلَكالمِ  أَْقَسامُ  فََأمَّا

 َوَخَربٍ ، َونـَْهيٍ  أَْمرٍ  ِإَىل  يـَنـَْقِسمُ  َواْلَكالمُ  .فٌ َوَحرْ  اْسمٌ  أَوْ ، َوَحْرفٌ  ِفْعلٌ  َأوْ 
َقِسمُ  آَخرَ  َوْجهٍ  َوِمنْ ، َواْسِتْخَبارٍ  ِيف  يَ قِ ا بَ مَ : فَاْحلَِقيَقةُ ، َوَجمَازٍ  َحِقيَقةٍ  ِإَىل  يـَنـْ

 .ةِ بَ اطِ خَ مُ الْ  نَ َعَلْيِه مِ  حَ لِ طُ ا اصْ يمَ فِ  لَ مِ عْ تُـ ا اسْ مَ  :يلَ قِ وَ  ،هِ وعِ وضُ َعَلى مَ 
 أَوْ  ،ةٌ يَّ عِ رْ شَ  َأوْ  ،ةٌ يَّ وِ غَ ا لُ مَّ إِ  :ةُ يقَ قِ احلَْ وَ  ،هِ وعِ ضُ وْ مَ  نْ عَ بِِه  زَ وِّ ا جتُُ مَ  :ازُ جَ مَ الْ وَ 
 .ةٍ ارَ عَ تِ اسْ  وْ أَ  ،لٍ قْ نَـ  وْ أَ  ،انٍ صَ قْ نُـ  وْ أَ  ،ةٍ ادَ يَ زِ بِ  ونَ كُ يَ  نْ ا أَ مَّ إِ  ازُ جَ مَ الْ وَ  ،ةٌ يَّ فِ رْ عُ 
 ازُ جَ مَ الْ وَ  )4F١(﴾ءٌ يْ شَ  هِ لِ ثْ مِ كَ   سَ يْ لَ ﴿: اَىل عَ تَـ  هِ لِ وْ قَ كَ  ةِ ادَ يَ الزِّ بِ  ازُ جَ مَ الْ فَ 
ا يمَ فِ  طِ ائِ غَ الْ كَ  لِ قْ النـَّ بِ  ازُ جَ مَ الْ وَ  )5F٢(﴾ةَ يَ رْ قَ الْ  لِ أَ اسْ وَ ﴿: اَىل عَ تَـ  هِ لِ وْ قَ كَ  انِ صَ قْ النـُّ بِ 

 نْ أَ  يدُ رِ ا يُ ارً دَ جِ ﴿: اَىل عَ تَـ  هِ لِ وْ قَ كَ   ةِ ارَ عَ تِ االسْ بِ  ازُ جَ مَ الْ وَ ، انِ سَ نْ اإلِ  نْ مِ  جُ رُ خيَْ 
 .)6F٣(﴾ضَّ قَ نْـ يَـ 

 ]األمر والنهي[
 يلِ بِ َعَلى سَ  هُ ونَ ُهَو دُ  نْ ِممَّ  لِ وْ قَ الْ بِ  لِ عْ فِ الْ  اءُ عَ دْ تِ اسْ  فـَُهوَ  رُ مْ األَ أَمَّا وَ 
َعَلى  لُ مَ حيُْ  ةِ ينَ رِ القَ  نْ عَ  دِ رُّ جَ التَّ وَ  القِ طْ اإلِ  دَ نْ عِ وَ  ،)لْ عَ افْـ ( هُ تُ يغَ صِ وَ . وبِ جُ الوُ 

فـَُيْحَمُل  ةُ احَ بَ اإلِ  وْ أَ  بُ دْ النَّ  هُ نْ مِ  ادَ رَ مُ الْ  نَّ َعَلى أَ  يلُ لِ الدَّ  لَّ ا دَ مَ  الَّ إِ  اْلُوُجوبِ 
                                                 

 ١١: سورة الشورى) ١(
 ٨٢: سورة يوسف) ٢(
 ٧٧: سورة الكهف) ٣(
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ال وَ  ،يهِ َعلَ  يلُ لِ الدَّ  لَّ دَ  ِإَذاإال  يحِ حِ َعَلى الصَّ  ارَ رَ كْ ي التَّ ضِ تَ قْ يَـ ال وَ َعَلْيِه، 
بِالزََّماِن اَألوَِّل  َألنَّ اْلَغَرَض ِمْنُه ِإَجياُد اْلِفْعِل ُدوَن اْخِتَصاصٍ  ؛رَ وْ فَ الْ  يضِ تَ قْ يَـ 

 رِ مْ األَ كَ  ،هِ بِ  الَّ إِ  لُ عْ فِ الْ  مُّ تِ ا ال يَ مبَِ وَ  ،هِ بِ  رٌ مْ أَ  لِ عْ فِ الْ  ادِ جيَ إِ بِ  رُ مْ األَ وَ . ُدوَن الثَّاِين 
 نِ عَ  َخرَجَ اْلِفْعَل اْلَمْأُموَر  لَ عَ ا فَـ ذَ إِ وَ  ا،هَ يْـ لَ إِ  ةِ يَ دِّ ؤَ مُ الْ  ةِ ارَ هَ الطَّ بِ  رٌ مْ أَ  الةِ الصَّ بِ 
َواآلِمُر ال َيْدُخُل ِيف اَألْمِر، َوالنَِّيبُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْدُخُل ِيف  .ةِ دَ هْ عُ الْ 

 .نيَ لِ اخِ دَ  رُ يْـ غَ  ونُ نُ جْ مَ الْ ي وَ اهِ السَّ وَ  ِيبُ الصَّ وَ َأَواِمِر اِهللا تـََعاَىل لِْلُمْؤِمِنَني، 
 هِ لِ وْ قَ لِ  ،المُ سْ اإلِ  وَ هُ وَ  هِ بِ  الَّ إِ  حُّ صِ يَ ا ال مبَِ وَ  ،اِئعِ رَ الشَّ  وعِ رُ فُ بِ  ونَ بُ اطَ خمَُ  ارُ فَّ كُ الْ وَ 
 رُ مْ األَ وَ  .)7F١(﴾نيَ لِّ صَ مُ الْ  نَ مِ  كُ نَ  وا ملِْ الُ قَ *  رَ قَ  سَ ِيف  مْ كُ كَ لَ ا سَ مَ ﴿: اَىل عَ تَـ 
هِ [ ،هِ دِّ ضِ  نْ عَ  يٌ هْ نَـ  ءِ يْ الشَّ بِ   اءُ عَ دْ تِ اسْ َوُهَو  )8F۲(]َوالنـَّْهُي َعِن الشَّْيِء أَْمٌر ِبِضدِّ

 يِّ هِ نْ مَ الْ  ادِ سَ َعَلى فَ  لُّ دُ يَ وَ  ،وبِ جُ وُ الْ  يلِ بِ َعَلى سَ  هُ ونَ ُهَو دُ  نْ ِممَّ  لِ وْ قَ الْ بِ  كِ رْ التـَّ 
 وِ أَ  ،ةُ يَ وِ سْ التَّ  وِ أَ  ،ةُ احَ بَ اإلِ النَّْدُب أَِو  هِ بِ  ادُ رَ مُ الْ وَ  رِ مْ األَ  ةُ يغَ صِ  دُ رِ تَ وَ  .هُ نْ عَ 
 .ينُ وِ كْ التَّ  وِ أَ  ،يدُ دِ هْ التـَّ 

 ]العام والخاص[
ا رً مْ عَ ا وَ دً يْ زَ  تُ مْ مَ عَ  :هِ لِ وْ قَـ  نْ مِ  ا،دً اعِ صَ فَ  ْنيِ ئَـ يْ شَ  مَّ ا عَ مَ  وَ هُ فَـ  :امُّ ا العَ مَّ أَ وَ 

 دُ احِ وَ الْ  مُ االسْ  :ةٌ عَ بَـ رْ أَ  هُ اظُ فَ لْ أَ وَ  .اءِ طَ عَ الْ بِ  اسِ النَّ  يعَ مجَِ  تُ مْ مَ عَ وَ  ،اءِ طَ عَ الْ بِ 
ـ كَ   ةُ مَ هَ بْـ مُ الْ  اءُ مسَْ األَ وَ  ،َمابِِ  فُ رَّ عَ مُ الْ  عِ مْ اجلَْ  مُ اسْ وَ  ،مِ الالَّ وَ  فِ لِ األَ بِ  فُ رَّ عَ مُ الْ 
ِيف  )نَ يْ أَ (وَ  ،يعِ مِ ِيف اجلَ  )يٌ أَ (وَ  ،لُ قِ عْ ا ال يَـ يمَ فِ  )امَ (وَ  ،لُ قِ عْ يَـ  نْ يمَ فِ  )نْ مَ (

                                                 
 ٤٣ -٤٢: سورة املدثر) ١(
 .من ج زيادة) ٢(
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 ،هِ ريِْ غَ وَ  اءِ زَ اجلَ وَ  َواخلََْربِ  امِ هَ فْ تِ ِيف االسْ  )امَ (وَ  ،انِ مَّ ِيف الزَ  )َىت مَ (وَ  ،انِ كَ مَ الْ 
 اتِ فَ صِ  نْ مِ  ومُ مُ عُ الْ وَ ، )ال َرُجَل ِيف الدَّارِ : (َكَقْوِلكَ  اتِ رَ كِ النَّ ِيف  )ال(وَ 
 .اهُ رَ ي جمَْ رِ ا جيَْ مَ وَ  لِ عْ فِ الْ  نَ مِ  هِ ريِْ ِيف غَ  ومِ مُ ى العُ وَ عْ دَ  وزُ ال جيَُ وَ  ،قِ طْ النُّ 

ِإَىل  مُ سِ قَ نْـ يَـ  وَ هُ وَ  ،ةِ لَ مْ اجلُْ  ضِ عْ بَـ  يزُ يِ متَْ  :يصُ صِ خْ التَّ وَ  ،امَّ عَ الْ  لُ ابِ قَ يُـ  اصُّ اخلَ وَ 
 ،ةِ فَ الصِّ بِ  يدُ يِ قْ التـَّ وَ  ،طِ رْ الشَّ بِ  يدُ يِ قْ التـَّ وَ  ،اءُ نَ ثْـ تِ االسْ  :لُ صِ تَّ مُ الْ فَ ، لٍ صِ فَ نْـ مُ وَ  لٍ صِ تَّ مُ 
ى قَ بْـ يَـ  نْ أَ  طِ رْ شَ بِ  حُّ صِ ا يَ منََّ إِ وَ  ،المِ كَ ِيف الْ  لَ خَ دَ لَ  الهُ وْ ا لَ مَ  اجُ رَ خْ إِ  :اءُ نَ ثْـ تِ االسْ وَ 
، مِ َال كَ الْ  بِ ًال صِ تَّ مُ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  هِ طِ رْ شَ  نْ مِ وَ [ ،ءٌ يْ شَ  )9F١()هُ نْ مِ ( َىن ثْـ تَ سْ مُ الْ  نْ مِ 
 سِ نْ اجلِْ  نْ مِ  اءُ نَ ثْـ تِ االسْ  وزُ جيَُ وَ  )10F۲(]هُ نْ  مِ َىن ثْـ تَ سْ مُ ى الْ لَ  عَ َىن ثْـ تَ سْ مُ الْ  ميُ دِ قْ تَـ  وزُ جيَُ وَ 
 ةِ فَ الصِّ بِ  دُ يَّ قَ مُ الْ وَ  .وطِ رُ شْ مَ الْ  َلىعَ  مَ دَّ قَ تَـ يَـ  نْ أَ  وزُ جيَُ  طُ رْ الشَّ وَ  اْجلِْنِس، ْريِ غَ وَ 
 تْ قَ لِ طْ أُ وَ  ،عِ اضِ وَ مَ الْ  ضِ عْ ِيف بَـ  انِ ميَ اإلِ بِ  تْ دَ يِّ قُـ  ةِ بَ قَـ الرَّ كَ  ،قُ لَ طْ مُ َعَلْيِه الْ  لُ مَ حيُْ 

 .دِ يَّ قَ مُ َعَلى الْ  قُ لَ طْ مُ الْ  لُ مَ حْ يُ فَـ  عِ اضِ وَ مَ الْ  ضِ عْ ِيف بَـ 
 يصُ صِ ختَْ وِ  ،ةِ نَّ السُّ بِ  ابِ تَ كِ الْ  يصُ صِ ختَْ وَ  ،ابِ تَ كِ الْ بِ  ابِ تَ كِ الْ  يصُ صِ ختَْ  وزُ جيَُ وَ 
 قِ طْ النُّ  بِ ِين عْ نَـ وَ  ،اسِ يَ قِ الْ بِ  قِ طْ النُّ وَ  ،ةِ نَّ السُّ بِ  ةِ نَّ السُّ  يصُ صِ ختَْ وَ  ،ابِ تَ كِ الْ بِ  ةِ نَّ السُّ 

 . ولِ سُ الرَّ  لَ وْ قَـ وَ  ،اَىل عَ تَـ  اهللاِ  لَ وْ قَـ 
 ]المجمل والمبين[

 زِ يِّ حَ  نْ مِ  ءِ يْ الشَّ  اجُ رَ خْ إِ  :انُ يَ بَـ الْ وَ  ،انِ يَ بَـ ِإَىل الْ  رُ قِ تَ فْ يَـ ا مَ  :لُ مَ جْ مُ الْ وَ 
، ، يلِّ جَ التَّ  زِ يِّ ِإَىل حَ  الِ كَ شْ اإلِ  ُ ُهَو النَّصُّ  )11F۳(]َوالظَّاِهُر، َواْلُعُمومُ [َواْلُمبَـنيَّ

                                                 
 .زيادة من شرح احمللي ساقطة من األصل) ١(
 .زيادة من ج )٢(
 .زيادة من ج )٣(
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 قٌّ تَ شْ مُ  وَ هُ وَ  ،هُ يلُ زِ نْ تَـ  هُ يلُ وِ أْ ا تَ مَ : يلَ قِ وَ  ا،دً احِ  وَ ًىن عْ مَ  الَّ إَ  لُ مِ تَ ا ال حيَْ مَ  :صُّ النَّ وَ 
 .)12F۱(يُّ سِ رْ كُ الْ  يَ هِ وَ  ،وسِ رُ عَ الْ  ةِ صَّ نَ مَ  نْ مِ 

 ]الظاهر والمؤول[
 رُ اهِ الظَّ  لُ وَّ ؤَ يُـ وَ  ،رِ اآلخَ  نَ مِ  رُ هَ ظْ ا أَ مهَُ دُ حَ أَ  ينِ رَ مْ أَ  لَ مَ تَ ا احْ مَ  رُ اهِ الظَّ وَ 

 .َواْلُعُموُم َقْد تـََقدََّم َشْرُحهُ . يلِ لِ الدَّ بِ  ظَاِهًراى مَّ سَ يُ وَ 
 العَ فْـ األَ 

، أَْو َغْريَِها ةِ اعَ الطَّ وَ  ةِ بَ رْ القُ  هِ جْ َعَلى وَ  ونَ كُ يَ  نْ ا أَ مَّ إِ  ةِ يعَ رِ الشَّ  بِ احِ صَ  لُ عْ فِ 
 ،ْيهِ َعلَ  لُ محُِ  اصِ صَ تِ َعَلى االخْ  يلٌ لِ دَ  لَّ دَ َكاَن َعَلى َوْجِه اْلُقْربَِة َوالطَّاَعِة وَ  نْ إِ فَ 
 ولِ سُ  رَ ِيف  مْ كُ لَ  انَ كَ   دْ قَ لَ ﴿: قَالَ  اَىل عَ تَـ  اهللاَ  نَّ ألَ  ؛هِ بِ  صُّ تَ ال خيَْ  لَّ دُ يَ  ملَْ  نْ إِ وَ 

 نْ مِ وَ  ا،نَ ابِ حَ صْ أَ  ضِ عْ بَـ  دَ نْ عِ  وبِ جُ َعَلى الوُ  لُ مَ حْ يُ فَـ  )13F٢(﴾ةٌ نَ سَ حَ  ةٌ وَ سْ أُ  اهللاِ 
  نْ َوإِ  .هُ نْ عَ  فُ قَّ وَ تَـ يُـ  :الَ قَ  نْ مَ  مْ هُ نْـ مِ وَ  ،بِ دْ َعَلى النَّ  لُ مَ حيُْ  :الَ قَ  نْ ا مَ نَ ابِ حَ صْ أَ 

 بِ احِ صَ  ارُ رَ قْـ إِ وَ . ةِ احَ بَ َعَلى اإلِ  لُ مَ حيُْ  ةِ اعَ الطَّ وَ  ةِ بَ رْ القُ  ْريِ غَ  هٍ جْ َعَلى وَ  انَ كَ 
، هِ لِ عْ فِ كَ   لِ عْ َعَلى الفِ  هُ ارُ رَ قْـ إِ وَ  ،ةِ يعِ رِ الشَّ  بِ احِ صَ  لُ وْ ُهَو قَـ  لِ وْ َعَلى القَ  ةِ يعَ رِ الشَّ 

 لَ عِ ا فُ مَ  مُ كْ حُ  هُ مُ كْ حُ فَ  هُ رْ كِ نْ يُـ  ملَْ وَ  هِ بِ  مَ لِ عَ وَ  هِ سِ لِ جمَْ  ْريِ ِيف غَ  هِ تِ قْ ِيف وَ  لَ عِ ا فُ مَ وَ 
 .هِ سِ لِ ِيف جمَْ 

 
 

                                                 
 .وهو مشتق من املنصة اليت جتلى عليها العروس: يف ج )١(
 ٢١: سورة األحزاب) ٢(
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 ]الناسخ والمنسوخ[

 أَزَالَْتهُ  إذاَنَسَخِت الشَّْمُس الظِّلَّ، : يـَُقالُ  ،ةُ الَ زَ اإلِ  اهُ نَ عْ مَ فَ  خُ سْ ا النَّ مَّ أَ وَ 
 يْ أَ  ابِ تَ كِ ا الْ ذَ ا ِيف هَ مَ  تُ خْ سَ نَ  :كَ لِ وْ قَـ  نْ مِ  ،لُ قْ النـَّ  اهُ نَ عْ مَ  :يلَ قِ وَ ، َوَرفـََعْتهُ 

 مِ دِّ قَ تَـ مُ الْ  ابِ طَ اخلِْ بِ  تِ ابِ الثَّ  مِ كْ احلُ  عِ فْ َعَلى رَ  الُّ الدَّ  ابُ طَ اخلِْ  :هُ دُّ حَ وَ . هُ تُ لْ قَ نَـ 
 اءُ قَ بَـ وَ  مِ سْ الرَّ  خُ سْ نَ  وزُ جيَُ وَ  .هِ نْ عَ  يهِ اخِ رَ تَـ  عَ ا مَ تً ابِ ثَ  انَ كَ لَ  الهُ وْ لَ  هٍ جْ َعَلى وَ 

 َىل إِ وَ  ،لٍ دَ بَ  ْريِ  غَ َىل إِ وَ  ،لٍ دَ ِإَىل بَ  خُ سْ النَّ وَ  ،مِ سْ الرَّ  اءُ قَ بَـ وَ  مِ كْ احلُْ  خُ سْ نَ وَ  ،مِ كْ احلُْ 
 ةِ نَّ السُّ  خُ سْ نَ وَ  ،ابِ تَ كِ الْ بِ  ابِ تَ كِ الْ  خُ سْ نَ  وزُ جيَُ وَ . فُّ خَ ا ُهَو أَ مَ وَ  ،ظُ لَ غْ ا ُهَو أَ مَ 
 ادِ اآلحَ بِ  دِ ااآلحَ  خُ سْ نَ وَ ، رِ اتِ وَ تَـ مُ الْ بَ  رِ اتِ وَ تَـ مُ الْ  خُ سْ نَ وَ ، ةِ نَّ السُّ بِ وَ  ابِ تَ كِ الْ بِ 
؛ َألنَّ ادِ اآلحَ بِ  رُ اتِ وَ تَـ مُ الْ اْلِكَتاِب بِالسُّنَِّة، وال  خُ سْ نَ  وزُ ال جيَُ وَ  ،رِ اتِ وَ تَـ مُ الْ بَ وَ 

 .الشَّْيَء يـُْنَسُخ ِمبِْثِلِه َأْو ِمبَا ُهَو أَقْـَوى ِمْنهُ 

 َفْصٌل ِفي التـََّعاُرضِ 

ا مهَُ دُ حَ أَ  وْ أَ  ،ْنيِ اصَّ خَ  وْ أَ  نيِ امَّ ا عَ ونَ كُ يَ  نْ ا أَ مَّ و إَ لُ ال خيَْ فَ  انِ قَ طْ نُ  ضَ ارَ عَ ا تَـ ذَ إَ 
 .هٍ جْ وَ  نْ ا مِ اصّ خَ وَ  هٍ جْ وَ  نْ ا مِ امّ ا عَ مَ هُ نْـ مِ  دٍ احِ وَ  لُّ كُ   وْ أَ  ا،اصّ خَ  رُ اآلخَ ا وَ امّ عَ 
نَـُهَما امَ هُ نَـ يْـ بَـ  عُ مْ اجلَْ  نَ كَ مْ أَ وَ  ْنيِ امَّ ا عَ انَ كَ   نْ إِ فَ   عُ مْ اجلَْ  نِ كِ ميَْ  ملَْ  نْ إِ وَ  ،ُجيَْمُع بـَيـْ
 مُ دِّ قَ تَـ مُ الْ  خُ سَ نْ يُـ فَـ  يخُ ارِ التَّ  مَ لِ عُ  نْ إِ فَ  ،يخُ ارِ التَّ  مَ لَ عْ يُـ َىل َأْن ا إِ مَ يهِ فِ  فُ قَّ وَ تَـ يُـ 
 ا،اصّ خَ  رُ اآلخَ ا وَ امّ ا عَ مهُُ دُ حَ أَ  انَ كَ   نْ إِ وَ  ،ْنيِ اصَّ ا خَ انَ كَ   نْ إِ  ِلكَ ذَ كَ َو  ،رِ خِّ أَ تَ مُ الْ بِ 
ُهَما انَ كَ   نْ إِ وَ  ،اصِّ اخلَ بِ  امُّ عَ الْ  صُّ خَ يُ فَـ  ا اصّ خَ وَ  هٍ جْ وَ  نْ ا مِ امّ عَ  ُكلُّ َواِحٍد ِمنـْ
 .رِ اآلخَ  وصِ صُ ا ِخبُ مَ هُ نْـ مِ  دٍ احِ وَ  لِّ كُ   ومُ مُ عُ  صُّ خَ يُ فَـ  ،هٍ جْ وَ  نْ مِ 
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 ]اإلجماع[
 ِين عْ نَـ وَ  ،ةِ ثَ ادِ احلَْ  مِ كْ َعَلى حُ  رِ صْ عَ الْ  اءِ مَ لَ عُ  اقُ فَ اتـِّ  وَ هُ فَـ  :اعُ مجَْ ا اإلِ مَّ أَ وَ 

 ةٌ جَّ حُ  ةِ مَّ األُ  هِ ذِ هَ  اعُ مجَْ إِ وَ . ةَ يَّ عِ رْ الشَّ  ةَ ثَ ادِ احلَْ  ةِ ثَ ادِ احلَْ  بِ ِين عْ نَـ وَ  ،اءَ هَ قَ فُ لْ ا اءِ مَ لَ عُ الْ بِ 
 َعَلى ِيت مَّ أُ  عُ مِ تَ جتَْ  ال” :َعَلْيِه الصَّالُة َوالسَّالمُ  هِ لِ وْ قَ ا لِ هَ ريِْ غَ  ونَ دُ 
 رِ صْ عَ َعَلى الْ  ةٌ جَّ حُ  اعُ مجَْ اإلِ وَ  ،ةِ مَّ األُ  هِ ذِ هَ  ةِ مَ صْ عِ بِ  دَ رَ وَ  عُ ْر الشَّ وَ . )14F١(“ةِ اللَ ضَّ ال
 ،يحِ حِ َعَلى الصَّ  رِ صْ عَ الْ  اضُ رَ قِ انْ  )15F۲(طُ رَ تَـ شْ ال يُ وَ  ،انَ كَ   رٍ صْ عَ  يِّ  أَ ِيف وَ ، اِين الثَّ 
 ارَ صَ وَ  هَ قَّ فَ تَـ وَ  مْ اتِِ يَ ِيف حَ  دَ لِ وُ  نْ مَ  لُ وْ قَـ  رُ بَـ تَ عْ يُـ  طٌ رْ شَ  رِ صْ عَ الْ  اضُ رَ قِ انْ  :انَ لْ قُـ  نْ إِ فَ 
 حُّ صِ يَ  اعُ مجَْ اإلِ وَ  .مِ كْ احلُْ  كَ لِ ذَ  نْ وا عَ عُ جِ رْ يَـ  نْ أَ  مْ هلَُ وَ  ،ادِ هَ تِ االجْ  لِ هْ أَ  نْ مِ 
 وتِ كُ سُ وَ  كَ لِ ذَ  ارِ شَ تِ انْ وَ  ،ضِ عْ بَـ الْ  لِ عْ فِ وِ  ضِ عْ بِ الْ  لِ وْ قَ بِ وَ  ،مْ هِ لِ عْ فِ بِ وَ  مْ هلِِ وْ قَ بِ 
 لِ وْ قَ َعَلى الْ  هِ ريِْ َعَلى غَ  ةٍ جَّ ِحبُ  )16F٣(سَ يْ لَ  ةِ ابَ حَ الصّ  نَ مِ  دِ احِ وَ الْ  لُ وْ قَـ وَ  .َعْنهُ  نيَ اقِ بَ الْ 

 .َوِيف اْلَقِدِمي ُحجَّةٌ  ،يدِ دِ اجلَْ 
 ]األخبار[

 ادٍ آحَ  :ِإَىل  مُ سِ قَ نْـ يَـ وَ  ،بُ ذِ كَ الْ وَ  قُ دْ الصِّ  هُ لُ خُ دْ ا يَ مَ  :رُ بَـ اخلَْ فَ  :ارُ بَ خْ ا األَ مّ أَ وَ 
 ؤُ اطُ وَ التـَّ  عُ قَ ال يَـ  ةٌ اعَ مجََ  ىَ وِ رْ يَـ  نْ أَ  وَ هُ وَ  ،مَ لْ عِ الْ  بُ وجِ ا يُ مَ  :رُ اتِ وَ تَـ مُ الْ فَ ، رٍ اتِ وَ تَـ مُ وَ 

 لِ صْ ِيف األَ  ونُ كُ يَ وَ  .هُ نْ عَ  َربِ خْ مُ ِإَىل الْ  يَ هِ تَ نْ يَـ  نْ ِإَىل أَ  مْ هِ لِ ثْ مِ  نْ مِ  بِ ذِ كَ َعَلى الْ 

                                                 
ٍد َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه ِإنَّ اللََّه َال َجيَْمُع أُمَِّيت أَْو قَاَل أُمََّة ُحمَمَّ ”: عن ابن عمر ولفظه) ٢١٦٧(رواه الرتمذي ) ١(

هذا حديث غريب من : وقال الرتمذي. “َوَسلََّم َعَلى َضَالَلٍة، َويَُد اللَِّه َمَع اجلََْماَعِة َوَمْن َشذَّ َشذَّ ِإَىل النَّارِ 
 ).إخل... ومن شذ: صحيح دون: (هذا الوجه، وقال األلباين

 .، وهو خطأ خمالف ملا بعده)ويشرتط: (يف ج )٢(
 ).وليس: (يف األصل )٣(
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 بُ وجِ ي يُ ذِ ُهَو الَّ  :ادُ اآلحَ ِإْخَباُر وَ  .ادٍ هَ تِ اجْ  نْ ال عَ  اعٍ مسََ  وْ أَ  ةٍ دَ اهَ شَ مُ  نْ عَ 
 لَ صَ ا اتَّ مَ  :دُ نَ سْ مُ الْ فَ ، دٍ نَ سْ مُ وَ  لٍ سَ رْ مُ  :ِإَىل  مُ سِ قَ نْـ يَـ وَ  .مَ لْ عِ الْ  بُ وجِ ال يُ وَ  ،لَ مَ عَ الْ 
 ةِ ابَ حَ الصَّ  ْريِ غَ  يلِ اسِ رَ مَ  نْ مِ  انَ كَ   نْ إِ فَ  .هُ ادُ نَ سْ إِ  لْ صِ تَّ يَـ  ا ملَْ مَ  :لُ سَ رْ مُ الْ وَ  ،هُ ادُ نَ سْ إِ 
 تْ دَ جِ وُ فَـ  تْ شَ تِّ ا فُـ هَ نـَّ إِ فَ  ؛بِ يَّ سَ مُ الْ  نِ بْ  يدِ عِ سَ  يلَ اسِ رَ مَ  الَّ إَ  ةً جَّ حُ  كَ لِ ذَ  سَ يْ لَ فَـ 
 نْ ي أَ اوِ لرَّ لِ  وزُ جيَُ  خُ يْ الشَّ  أَ رَ ا قَـ ذَ إِ وَ  ،يدِ انِ سَ َعَلى األَ  لُ خُ دْ تَ  ةُ نَ عَ نْـ عَ الْ وَ . يدَ انِ سَ مَ 
ال وَ  ،ِين رَ بَـ خْ أَ  :ولُ قُ يَـ فَـ  خِ يْ ُهَو َعَلى الشَّ  أَ رَ ا قَـ ذَ إِ وَ  ،ِين رَ بَـ خْ أَ  وْ  أَ ِين ثَ دَّ حَ  :ولَ قُ يَـ 
 ِين رَ بَـ خْ أَ  وْ  أَ ِين ازَ جَ أَ  :ولُ قُ يَـ فَـ  ةٍ اءَ رَ قِ  ْريِ غَ  نْ مِ  خُ يْ الشَّ  هُ ازَ جَ أَ  نْ إِ وَ  ،ِين ثَ دَّ حَ  :ولُ قُ يَـ 
 .ةً ازَ جَ إِ 

 ]اسيَ القِ [
 وَ هُ وَ  ا،مَ هُ عُ مَ جتَْ  ةٍ لَّ عِ بِ  مِ كْ ِيف احلُْ  لِ صْ ِإَىل األَ  عِ ْر فَ الْ  دُّ رَ  وَ هُ فَـ  :اسُ يَ قِ ا الْ مّ أَ وَ 

 اسُ يَ قِ فَ  ،هٍ بَ شَ  اسِ يَ قِ وَ  ،ةٍ اللَ دَ  اسِ يَ قِ وَ  ،ةٍ لَّ عِ  اسِ يَ قِ  :امٍ سَ قْ أَ  ةِ الثَ ِإَىل ثَ  مُ سِ قَ نْـ يَـ 
 دِ حَ أَ بِ  اللُ دْ تِ ُهَو االسْ  :ةِ اللَ الدَّ  اسُ يَ قِ وَ  ،ةً بَ وجِ مُ  ةُ لَّ عِ الْ  تْ انَ ا كَ مَ  :ةِ لَّ عِ الْ 
 ونَ كُ ال تَ وَ  مِ كْ َعَلى احلُْ  ةً الَّ دَ  ةُ لَّ عِ الْ  ونَ كُ تَ  نْ أَ  وَ هُ وَ  ،رِ َعَلى اآلخَ  )17F١(نِ يْ ريَ ظِ النَّ 
فـَيُـَلَحُق  ،نيِ لَ صْ أَ  ْنيَ بَـ  دُ دِّ رَ تَـ مُ الْ  عُ ْر فَ ُهَو الْ  :هِ بَ الشَّ  اسُ يَ قِ وَ  ،مِ كْ حُ لْ لِ  ةً بَ وجِ مُ 

 طِ رْ شَ  نْ مِ وَ  ،لِ صْ ألَ ا لِ بً اسِ نَ مُ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  عِ ْر فَ الْ  طِ رْ شَ  نْ مِ وَ . بَِأْكَثرِِمهَا َشبَـًها
 نْ أَ  ةِ لَّ عِ الْ  طِ رْ شَ  نْ مِ وَ  .نيِ مَ صْ اخلَْ  ْنيَ َعَلْيِه بَـ  قٍ فَ تَـ مُ  يلٍ لِ دَ ا بِ تً ابِ ثَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  لِ صْ األَ 
 نْ أَ  مِ كْ احلُْ  طِ رْ شَ  نْ مِ وَ  .ًىن عْ ال مَ ا وَ ظً فْ لَ  ال ضُ قَ نْـ ال تُـ ا فَ والتَِ لُ عْ ِيف مَ  دَ رِ طَّ تَ 

                                                 
 .والتصحيح من ب). النظرين: (يف األصل) ١(
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َواحلُْْكُم  ،مِ كْ حُ لْ لِ  ةُ بَ الِ ِهَي اجلَْ  ةُ لَّ عِ الْ وَ  ،اتِ بَ ثْـ اإلِ ي وَ فْ ِيف النـَّ  ةِ لَّ عِ الْ  لَ ثْ مِ  ونَ كُ يَ 
 .ُهَو اْلَمْجُلوُب لِْلِعلَّةِ 

 ]اإلباحةو الحظر [
 الَّ إِ  رِ ظْ َعَلى احلَْ  ءِ ايَ شْ األَ  َأْصلُ : قَالَ  نْ مَ  اسِ النَّ  نَ مِ فَ  :ةُ احَ بَ اإلِ وَ  رُ ظْ ا احلَْ مَّ أَ وَ 

 كُ سَّ مَ تَ يُ فَـ  ةِ احَ بَ َعَلى اإلِ  لُّ دُ ا يَ مَ  ةِ يعَ رِ ِيف الشَّ  دْ وجَ يُ  ملَْ  نْ إِ فَ  ،ةُ يعَ رْ الشَّ  هُ تْ احَ بَ ا أَ مَ 
ِيف  لَ صْ األَ  نْ أَ  وَ هُ وَ  :هِ دِّ ضِ بِ  قَالَ  نْ مَ  اسِ النَّ  نَ مِ وَ  ،رُ ظْ احلَْ  وَ هُ وَ  لِ صْ األَ بِ 

ُهْم َمْن قَاَل بِالتـََّوقُِّف،  ،عُ ْر الشَّ  هُ رَ ظَ ا حَ مَ  الَّ إِ  ةِ احَ بَ ا َعَلى اإلِ هَ نـَّ أَ  اءِ يِ شْ األَ  َوِمنـْ
 يلِ لِ الدَّ  مِ دَ عَ  دَ نْ عِ  لُ صْ األَ  بَ حَ صْ تَ سْ يُ  نْ أَ  :الِ احلَْ  ابِ حَ صْ تِ  اسْ َىن عْ مَ وَ 

 .يِّ عِ رْ الشَّ 
 ]ترتيب األدلة[

َعَلى  مِ لْ عِ لْ لِ  بُ وجِ مُ الْ وَ  ،يِّ فِ ا َعَلى اخلَْ هَ نْـ مِ  يُّ لِ اجلَْ  مُ دَّ قَ يُـ فَـ  :ةُ لَّ دِ ا األَ مَّ أَ وَ 
 نْ إِ فَ  ،يِّ فِ َعَلى اخلَ  يُّ لِ اجلَْ  اسُ يَ قِ الْ وَ  ،اسِ يَ قِ َعَلى الْ  قُ طْ النُّ وَ  ،نِ لظَّ لِ  بِ وجِ مُ الْ 
 .الُ احلَْ  بُ حَ صْ تَ سْ يُ فَـ  الَّ إِ وَ  لَ صْ األَ  رُ َغيـِّ ا يُـ مَ  اللَّْفظِ ِيف  دَ جِ وُ 

 ]صفة المفتي والمستفتي[
 ا،بً هَ ذْ مَ ا وَ الفً خِ  ا،عً رْ فَـ وَ  الً صْ أَ  هِ قْ فِ الْ ا بِ مً الْ عَ  ونَ كُ يَ  نْ  أَ ِيت فْ مُ الْ  طِ رْ شَ  نْ مِ وَ 

(َلةِ اْآل  لَ امِ كَ   ونَ كُ يَ  نْ أَ وَ 
18F

ِمَن النَّْحِو، ه يْ لَ إِ  جُ ا تَ ا حيُْ ا مبَِ فً ارِ عَ  ،ادِ هَ تِ ِيف االجْ  )١
 ارِ بَ خْ األَ وَ  ،امِ كَ حْ ِيف األَ  ةِ دَ ارِ وَ الْ  اتِ اآليَ  ريِ سِ فْ تَـ وَ َواللَُّغِة، َوَمْعرَِفِة الرَِّجاِل، 

 .ايهَ فِ  ةِ دَ ارِ وَ الْ 
                                                 

 .األدلة: يف نسخة) ١(
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فـَيُـَقلُِّد اْلُمْفِيتَ ِيف  ،يدِ لِ قْ التـَّ  لِ هْ أَ  نْ مِ  ونَ كُ يَ  نْ  أَ ِيت فْ تَـ سْ مُ الْ  وطِ رُ شُ  نْ مِ وَ 
َيا،  ال بِ  لِ ائِ قَ الْ  لِ وْ قَـ  ولُ بُ قَـ  :يدُ لِ قْ التـَّ وَ يـَُقلُِّد،  :َوِقيلَ  ،دَ لِّ قَ يُـ  نْ أَ  املِِ عَ لْ لَ  سَ يْ لَ وَ اْلُفتـْ

 :الَ قَ  نْ مَ  مْ هُ نْـ مِ وَ  ا،يدً لِ قْ ى تَـ مَّ سَ يُ   ِيبِّ النَّ  لِ وْ قَـ  ولُ بُ ا قَـ ذَ ى هَ لَ عَ فَـ  .ةٍ جَّ حُ 
   ِيبَّ النَ  نَّ ا إِ نَ لْ قُـ  نْ إِ فَ  ،هُ الَ قَ  نَ يْ أَ  نْ ي مِ رِ دْ ال تَ  تَ نْ أَ ل وَ ائِ قَ الْ  لِ وْ قَـ  ولُ بُ قَـ  يدُ لِ قْ التـَّ 
 .ايدً لِ قْ تَـ  هِ لِ وْ قَـ  )19F١()ولُ بُ قَـ (ى مَّ سَ يُ  نْ أَ  وزُ جُ يَ فَـ  ؛اسِ يَ قِ الْ بِ  ولُ قُ يَـ  انَ كَ 

 َفْصلٌ 
 ]أحكام المجتهدينفي [

  انَ كَ   نْ إِ  دُ هِ تَ جْ مُ الْ فَ  .ضِ رَ الغَ  وغِ لُ ِيف بُـ  عِ سْ لوُ ا لُ ذْ بَ  وَ هُ فَـ  :ادُ هَ تِ ا االجْ مَّ أَ وَ 
 دَ هَ تَـ اجْ  نْ إِ وَ  ،انِ رَ جْ أَ  هُ لَ فَـ  ابَ صَ أَ فَ ِإِن اْجتَـَهَد  ادِ هَ تِ ِيف االجْ  ةِ ِدلَّ األَ  لَ امِ كَ 
 الوَ  ،يبٌ صِ مُ  وعِ رُ فُ ِيف الْ  دٍ هِ تَ جمُْ  لُّ كُ  :الَ قَ  نْ مَ  مْ هُ نْـ مِ ، وَ دٌ احَ وَ  رٌ جْ أَ  هُ لَ فَـ  أَ طَ خْ أَ فَ 
ي ِإَىل دِّ ؤَ يُـ  كَ لِ ذَ  نَّ ألَ  ؛يبٌ صِ مُ  ولِ صُ ِيف األُ  دٍ هِ تَ جمُْ  لُّ كُ   :َأْن يـَُقالَ  وزُ جيَُ 
 يلُ لِ دَ وَ  ،ينَ دِ حِ لْ مُ الْ وَ  ارِ فَّ كُ الْ وَ  وسِ جُ مَ الْ وَ ِمَن النََّصاَرى  ةِ اللَ الضَّ  لِ هْ أَ  يبِ وِ صْ تَ 
 ابَ صَ أَ فَ  دَ هَ تَـ اجْ  نِ مَ ”:  هُ لُ و ا قُ يبً صِ مُ  وعِ رُ فُ ِيف الْ  دٍ هِ تَ جمُْ  لُّ كُ   سَ يْ لَ  :الَ قَ  نْ مَ 
 ِيبَّ النَّ  نَّ أَ  يلِ لِ الدَّ  هُ جْ وَ فَـ . )20F٢(“دٌ احَ وَ  رٌ جْ أَ  هُ لَ فَـ  أَ طَ خْ أَ وَ  دَ هَ تَـ اجْ  نْ مَ وَ  ،انِ رَ جْ أَ  هُ لَ فَـ 
  َبِالصََّوابِ  َواهللاُ أَْعَلمُ  .ىرَ خْ أُ  هُ بَ وَّ صَ وَ  ةً ارَ تَ  دَ هِ تَ جْ مُ الْ  أَ طَّ خ. 

* * * 

                                                 
 .زيادة من نسخة الورقات مع شرح احمللي) ١(
ِإَذا َحَكَم اْحلَاِكُم فَاْجتَـَهَد ُمثَّ َأَصاَب فـََلُه َأْجرَاِن، َوِإَذا َحَكَم فَاْجتَـَهَد ُمثَّ َأْخطَأَ ”: متفق عليه، ولفظه) ٢(
 .“َلُه َأْجرٌ فَـ 
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متت الورقات حبمد اهللا وعونه على يد : هوجد يف آخر األصل ما نص
العبد الفقري إىل اهللا الغين حممد بن حمي احلمريي الشافعي غفر اهللا له 

 .ولوالديه ومجيع املسلمني



 „…pd–W6ækWÄ‘ 

مشــس  ،األجنــم الزاهــرات علــى حــل ألفــاظ الورقــات يف أصــول الفقــه  .١
 ،عبــــد الكــــرمي النملــــة. حتقيــــق د ،الــــدين حممــــد بــــن عثمــــان املــــارديين

 .الطبعة الثانية ،مكتبة الرشد
 .الطبعة األوىل ،دار الريان ،احلافظ ابن كثري ،البداية والنهاية  .٢
عبد العظيم . حتقيق د ،إمام احلرمني اجلويين ،الربهان يف أصول الفقه  .٣

 .الطبعة األوىل ،الديب
نقلـــه إىل العربيـــة مجاعـــة مـــن  ،كـــارل بروكلمـــان  ،تـــاريخ األدب العـــريب  .٤

 .اهليئة املصرية العامة للكتاب ،األساتذة بإشراف حممود حجازي
التحقيقــــــات يف شــــــرح الورقــــــات، البــــــن قــــــاوان، حســــــني بــــــن أمحــــــد   .٥

طبـع الشــرح مـع حاشــية السوســي يف  ،الكـيالين املعــروف بـابن قــاوان
. هــــــ بتـــــونس، وطبعـــــة أخـــــرى بتحقيـــــق د١٣٥١طبعـــــة قدميـــــة ســـــنة 

 .دار النفائس الطبعة األوىل ،الشريف سعد بن عبد اهللا بن حسني
ضـبط الـدين العمريطـي،  تسهيل الطرقات يف نظـم الورقـات، لشـرف  .٦

 .أمحد بن عمر احلازمي وتصحيح الشيخ
عبد اهللا . حتقيق د ،إمام احلرمني اجلويين ،التلخيص يف أصول الفقه  .٧

 .الطبعة األوىل ،دار البشائر اإلسالمية ،شبري العمري. النيبايل ود
أمحــد بــن حممــد  ،حاشــية الــدمياطي علــى شــرح احمللــي علــى الورقــات  .٨

 .الطبعة الثالثة ،مطبعة مصطفى البايب احلليب ،الدمياطي
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 ،حتقيق شعيب األرناؤوط ،حممد بن أمحد الذهيب ،سري أعالم النبالء  .٩
 .الطبعة التاسعة ،مؤسسة الرسالة

، طبـع دار املسـلم لفـوزانعبد اهللا بن صـاحل ا ، للدكتورشرح الورقات  .١٠
 .ه الطبعة الثالثة ١٤١٧للنشر والتوزيع، 

 ،مشــس الــدين حممــد الســخاوي ،ألهــل القــرن التاســع الضــوء الالمــع  .١١
 .دار مكتبة احلياة

 ،تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ،طبقات الشافعية الكربى  .١٢
 .دار إحياء الكتب العربية ،حتقيق حممود الطناحي وعبد الفتاح احللو

مطابع دار  ،خضر إبراهيم سالمة ،فهرس خمطوطات املكتبة البديرية  .١٣
 .األيتام اإلسالمية

مصــطفى بــن عبــد اهللا  ،كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون  .١٤
 .دار الفكر ،املعروف حباجي خليفة

 .الطبعة األوىل ،مؤسسة الرسالة ،عمر رضا كحالة ،معجم املؤلفني  .١٥
 .دار الفكر ، إمساعيل باشا البغدادي،هدية العارفني هدية العارفني  .١٦

 



 

 

bXdÕ–W6fX‚·d† 
 الصفحة الموضوع

 ٣ مقدمة احملقق
 ٦ التعريف باملصنف
 ١٢ التعريف بالكتاب

 ٢١ وصف النسخ اخلطية
 ٢٢ عملي يف هذا الكتاب

 ٢٣ مناذج من صور املخطوطات
 ٣٠ النص احملقق

 ٣١ باعتبار مفرديه تعريف أصول الفقه
 ٣١ األحكام 
 ٣٢ ْدرََكاتُـ أقسام امل

 ٣٢ تعريُف أصوِل الفقه َعَلًما
 ٣٢ أبواب أصول الفقه

 ٣٣ أقساُم الكالم
 ٣٣ األمر والنهي
 ٣٤ العام واخلاص
 ٣٥ المل واملبني

 ٣٦ الظاهر واملؤول
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 الصفحة الموضوع
 ٣٦ اَألفْـَعال

 ٣٧ الناسخ واملنسوخ
 ٣٧ التـََّعاُرضِ َفْصٌل ِيف 

 ٣٨ اإلمجاع
 ٣٨ األخبار
 ٣٩ الِقَياس

 ٤٠ احلظر واإلباحة
 ٤٠ ترتيب األدلة

 ٤٠ صفة املفيت واملستفيت
 ٤١ يف أحكام التهدينفصل 

 ٤٣ مراجع التحقيق
 ٤٥ حمتويات الكتاب

* * * 
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